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i 1. Kısmı zamanlı

Öğrencilerin

ay Iık çalışma saatlerini lakip etmek

!2. Kısmı zamanlı üğn..'ncilerin her ay maaş ödemelerini yapmak
ller ay SGK hildirimlerini yapıp takip etmck
!-t. Başkanlığa ait duyurulan üğrencilcre Sf\IS olarak duyurmak
:5.Fuar \e organizasvon iş \'c işlc:mlerine destek olm<ık
!6.spor faaliyetleri i; \'e işlemlerc destek olm<ık
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ı. Gerekli

mevzuat konusunda hilgi sahihi olmak
a. 50 i X sayılı Kanun ve huna hağlı düzenlemeler
h. 657 sayılı Kanun ve buna hağlı düzenlemeler
c. Yükscküğretim f\1c\'zuatl
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tl. Kapsamlı hütçe mevzuatı bilgisi
,2. iç kontrol literatür hilgisi
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